
 

19. rujna 2019. godine 

 

Komentari udruge Obitelji 3plus u e-Savjetovanju Ministarstva za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku na temu: „Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga 

Zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu“ 

 

Pozdravljamo svaku inicijativu koja će utjecati na to da se naše društvo više brine za obitelji, a osobito za 
obitelji s više djece, pa tako i sve ono što je u tom pogledu predviđeno Zakonom o izmjenama Zakona o 
doplatku za djecu. Ipak, smatramo da je u predloženom Zakonu potrebno napraviti neke važne izmjene bez 
kojih se ništa suštinski neće niti promijeniti u odnosu na postojeće stanje. Stoga predlažemo sljedeće izmjene: 

1. Članak 7. st. 1. na način da novi glasi: Korisnik iz članka 6. ovoga Zakona može biti hrvatski državljanin 
koji ima neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana prije podnošenja 
zahtjeva i ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom. 
 
Naime, smatramo da će zbog toga što sve veći broj mladih obitelji odlazi „trbuhom za kruhom“ na 
rad/boravak u inozemstvo, a zatim se vraća i time gubi pravo na predavanje zahtjeva za dječji 
doplatak, u budućnosti sve veći broj obitelji biti zakinut. Nadalje, društvo mora omogućiti mladim 
ljudima koji su otišli na kratkotrajne poslove u inozemstvo da se vrate, osnuju obitelj i prema potrebi 
koriste i pravo na dječji doplatak. 
 

2. Članak 16. st. 1. na način da novi glasi: 
 
Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik pod uvjetom: 

a) u obitelji do dvoje djece da mu ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini 
umanjen za plaćene troškove najma ili otplate stambenog kredita nekretnine u kojoj je korisnik 
i članovi kućanstva prijavljen, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske 
osnovice (u daljnjem tekstu: dohodovni cenzus) i da živi u kućanstvu s djecom za koju ostvaruje 
pravo; 

b) u obitelji s troje ili više djece da živi u kućanstvu s djecom za koju ostvaruje pravo 
 
Smatramo da su troškovi kredita ili najma obitelji izrazito visoki te itekako utječu na imovinsko stanje 
obitelji. To je ujedno i razlog zašto pojedine obitelji ostvaruju dodatne prihode (ugovorom o djelu, 
autorskim honorarima, dodatnim poslovima, učeničkim ugovorima i sl.), međutim ako im to u konačnici 
utječe na dohodovni cenzus isto nije dobro. Smatramo da će se na ovaj način potaknuti mlade obitelji 
da žive u boljim uvjetima, da za isto mogu dodatno zaraditi i otplaćivati, a da za djecu i dalje imaju 
pravo na pomoć. 
 
Nadalje, smatramo u cilju demografskih mjera da se obvezno treba UKINUTI dohodovni cenzus za sve 
obitelji koje (već) imaju ili se odluče na troje ili više djece, bez obzira na dohodovni cenzus. 



 

3. Sukladno prijedlogu izmjene članka 16. predlažemo da se korigira članak 17. postojećeg Zakona o 
doplatku za djecu. Naravno, razumijemo i mogućnosti državnog proračuna, ali skrećemo pažnju i na 
nastup ministra financija Republike Hrvatske dr. sc. Zdravka Marića na Večernjakovoj konferenciji 
"Hrvatska kakvu trebamo" dana 6. rujna 2019. godine, gdje je vrlo jasno apostrofirao demografski 
problem kao „apsolutno pitanje broj jedan u Hrvatskoj“. 
 

4. U slučaju da se prihvati izmjena čl. 16. na način da dječji doplatak bude upravo to – dječji doplatak, 
pravo za svako dijete, tada predlažemo u potpunosti ukinuti članak 18. Ukoliko isto neće biti 
prihvaćeno, predlažemo da se članak 18. izmijeni na način da novi glasi: Korisniku uz utvrđeni iznos 
doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete. 
 

5. Članak 22. potrebno je izmijeniti tako da novi glasi: za dijete s težim ili teškim invaliditetom prema 
posebnim propisima, doplatak za djecu određuje se u svoti od 50% od proračunske osnovice, neovisno 
o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno.  
 
Naime, obitelji koje imaju djecu s težim ili teškim invaliditetom svakako imaju i povećane troškove, ali 
vrlo često i nemogućnost punog rada ili dodatnog. Smatramo da je nužno povećati doplatak za djecu 
s težim ili teškim invaliditetom – naš je prijedlog barem 50% proračunske osnovice. 
 

 

Udruga Obitelji 3plus 


